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  وأَخَواُتَها

  
  )ديوان شعر للبنات ( 
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  حممد أمحد املعصراني



 ٢



 ٣

  إهداء
  
  
  
  
  

  إلَى أَْرَوى
  َبْهَجِة الُعْمر

  وإلَى كُلِّ الَبَناِت الطالعات



 ٤



 ٥

  مقدمة
  

ُتها علـى حـروف     ْبتَّ خاصة ، رَ   للبناِت  لألطفال ،  هذه قصائدُ 
من كل حرف ؛ إال     ا  ، وقد اخترُت امسً   الثمانية والعشرين   اهلجاء  

، ) ا  َنَر( ي حرف الراء    ، وفِ ) ل  َمأَ( ي حرف األلف    ي زدُت فِ  ّنإ
  . ثالثني امسا فصارت األمساُء

 ، أو   ى أخالقـيٌّ   جعلُت أساَس االختيار أن يكون لالسم معنً       وقْد
مكن أن ُيستخَرَج منها صفةٌ حمبوبـةٌ       ي يُ من األمساء التِ  أنْ يكون   

   . شعرّيقالَبٍي ألنْ ُتصاغَ ِف ُحلُْصَت
ا أصيال ، ليس مأخوذا عن      ا عربي  االسُم امسً   راعيُت أن يكونَ   وقْد
ا بني الناس ،     منتشرً ا أن يكون االسمُ    أخرى ، وراعيُت أيضً    لغٍة
  . منهم ا لكثريٍحمبوًب

  



 ٦

كحرف الذال والطـاء    تندر األمساء اليت تبدأ بِها       هناك حروفٌ و
 تعـاىل   - اهللا   ن فضلِ وِم ،   ه األمساُء ليست منتشرة   ذوهوالظاء ،   

ـ  َنَسي حَ  حتمل معانِ  ه األمساَء القليلة  ذ ه  أن – ُح للـصياغة   لُْصة َت
  .الشعرية 

ا الـديواِن فـال     ذوقْد تبحثُ إحدى الصغريات عن امسها ِفي ه       
َتجُِده ، و أَِعُدها أنْ أكتَب جمموعةً أخرى ِمن األمساء إنْ شاء اهللا             

  .  هذه اجملموعِة اجلديدة تعاىل ، وُربَّما يكونُ اْسُمها بني
  . ا الديوان بناتنا الصغريات ذ أنْ ينفع بِه– عز وجل –أسأل اهللا 

  املؤلف
 هـ ١٤٢٨شوال 
  م ٢٠٠٧ / ١٠



 ٧

  أروى ) ١( 
  

  َتْروِي بالُْحبِّ أََباَهـا) أَْرَوى ( 
  ُتْسرُِع لألمِّ ُخطاَهـا) أَْرَوى ( 
  ُتْهِدي األشواَق أََخاَها) أَْرَوى ( 
  ُتَصلِّي للخالقِ َمْوالَهــــاو

  وُتنادي ِفي األسحارِ َسَماَهــا
  وُتطَوُِّف بَني الَوْرِد َتراَهـــا
  َتْروِيِه املاَء الَعذَْب َيَداَهـــا
  َتْسِقيِه الَبْهَجةَ ِحَني َيَراَهـــا
  َتفَْرُح كُلُّ الدُّْنَيا بُِرؤاَهـــا



 ٨

  أمل ) ٢( 
  

  َحِدتأُملُ ِفي اِهللا األ) أملٌ ( 
  أنْ َيْجَعلَها فَْجًرا لألَبــِد
  وَتِعيَش وإْخَوُتها ِفي َرغَـِد
  وُتنَِري الُعْمَر بأَْنَوارِ غَــِد
  وُتَساِفَر َبْيَن غُُصوِن الَبلَـِد

  تأُملُ ِفي اِهللا الصََّمِد) أََملٌ ( 
  أَنْ ُيْبِعَدها َعْن نارِ الَْحَسـِد
  وُيَجنَِّبَها َضرَّاَء الَْجَســِد

  دَّ أََمانِيَها بالَْمـــَدِدوَيُم
  وُيِعزَّ الدِّيَن بَِخْيرِ الَولَــِد



 ٩

  بسمة ) ٣( 
  

  َتْبَتِسُم اآلنَ ِلَجدَِّتها) َبْسَمةُ ( 
  والَْجدَّةُ َتْهَوى ُرْؤَيةَ َبْسَمِتهـا
  الَْجدَّةُ َتْحِكي ِقصَّةَ َوْرَدِتهـا
  والَوْرَدةُ َتْحِكي ِقصَّةَ َزْهَرِتها

  َتذْكُُر َرْوَعةَ ُصوَرِتهاوالزَّْهَرةُ 
  والصُّوَرةُ َتْحِكي ِفْتَنةَ رِقَِّتهـا
  والرِّقَّةُ َتْسَبُح َبْيَن حديقِتهـا
  والَوْرُد ُيَردُِّد ِقصَّةَ فَْرَحِتهـا
  والفَْرَحةُ َتْمُأل َمْوِكَب غُْنَوِتها
  والبِْنُت َتَناُم َتَناُم بَِجنَِّتَهــا



 ١٠

  تسنيم ) ٤( 
  

  ٌني ُيْجرِيها الرَّْحَمـُنع) َتْسنِيٌم ( 
  ِفي اجلنِة ، َتْجرِي ليَس لَها ُشطْآنُ
  َيْشَرُب ِمنها َمْن َزيََّنُه اإلميـــانُ
  َعذَُبْت ِمْن ِسْحرِ ُعذُوَبِتها اَألكَْوانُ
  غاَرْت ِمْن َرْوَعِة َمْجَراها األغَْصانُ
  حاَرْت ِفي َنظْمِ َمَعانِيهـا األْوَزانُ

   َنَساِئِمها اإلْنَسانَُيْعَجُز َعْن َوْصِف



 ١١

  ثََمر ) ٥( 
  

  ُتثِْمُر ُحبا وَحَناَنـا) ثََمٌر ( 
  َتْمُأل قَلْبِي ُودا وأََماَنـــا
  َتْجَعلُ ُعْمرِي َوْرًدا وجَِناَنا
  َتْزَرُعُه أَغَْصاًنا أَغَْصاَنــا
  أَنَّى ذََهَبْت كاَنْت ُبْسَتاَنـا
  وُتَعطُِّر ِفي اَألْسَحارِ َهَواَنـا

  ْزَرُع ِفيَنا َشْوقًا فَتَّاَنـــاَت
  َتْنثُُرُه أَفَْناًنا أَفَْناَنـــــا
  وُتِحبُّ النَّْرجَِس والرَّْيَحاَنـا
  وُتِحبُّ الَْمْوَجةَ والشُّطْآَنـا



 ١٢

  مجيلة ) ٦( 
  

  بِْنٌت هاِدئَةٌ) َجِميلَةُ (و 
  َجمَّلََها اُهللا الَوهَّــاُب
  أَْعطاَها ُخلُقًا وَجَمـاالً

  َنا ِفيهــا اآلداُبُيْعجُِب
  َجُملَْت أَْخالقًا وِصفَاٍت
  والَبْسَمةُ ِمْنها َتْنَسـاُب
  ِهَي أَْجَملُ بِْنٍت ِفي الدُّْنَيا
  َيْشَتاُق إِلَْيَها األْحبــاُب
  إِنْ طَلََبْت شيئًا ِمْن أََحـٍد
  فَبِكُلِّ اإلْخالصِ ُتَجـاُب
  والكُلُّ ُيِحبُّ َنَساِئَمَهــا

  ُر اَألْصَحـاُبالفَْجُر الشََّج
  وَتَراَها َدْوًما َيْصَحُبَهـــا
  ِفي كُلِّ اَألْوقاِت ِكَتــاُب



 ١٣

  حبيبة ) ٧( 
  

  َتْمُأل ُدْنَياَنا) حبيبةُ ( و 
  ُحبا وَحَناًنا وأََماَنــا
  وُتِحبُّ الكَْونَ وَرْوَعَتُه
  وُتِحبُّ اَهللا الرَّْحَماَنـا
  َتْسأَلُُه َدْوًما ِفي َوَجـلٍ

  يا َربِّ الُغفَْراَناَهْب ِلي 
  واْجَعلْنِي َربِّي عابِـَدةً
  َتْحفَظُ ِفي القَلْبِ القُْرآَنا
  واْحُشْرنِي َمَع َخْيرِ َرُسولٍ
  ثَقِّلْ يا َربِّ الِْميَزاَنــا
  أَْسِكنِّي الِفْرَدْوَس اَألْعلَى

  ِفي الَْجنَِّة َهْب ِلي الرِّْضَواَنـا
  أَْنِعْم يا َربِّ بُِسكَْناَهـا

  بِْسَنا ِفيَها التِّيَجاَنــاأَلْ



 ١٤

  خلود ) ٨( 
  

ــوٌد ( و  ـــاِن) ُخلُ ــَدةٌ باِإلمي  َخاِل
 َخلَّــَدَها اِإلْســالُم بِكُــلِّ َزَمـــاِن
 َخلَّــَدها ِفيَنــا ُحــبُّ اِإلْحــَسـاِن
 َخلََّدَها ِفي الـدُّْنَيا طُْهـُر ِلـَسـانِ       

 ُتَؤدِّي كُـلَّ اَألْركـانِ    ) ُخلُوُد  ( و  
ـ     ا ُنـوَر القُـْرآنِ    َتْحِملُ ِفي َيِدهـ

 ُتْشرُِق ِفيَنـا فَْجـًرا ِلألكْـــَوانِ      
  



 ١٥

  دعاء ) ٩( 
  

  َتِحنُّ إِلَى الدَّْعَوِة) ُدَعاٌء ( 
  َتَناُم َعلَى الَبْسَمِة) ُدَعاٌء ( 

  ُتَصلِّي وَتْدُعو اإللََه الرَِّحيَما
  ُتِحبُّ احلياةَ ُتِحبُّ الَيِتيَمـا
  وَتْركَُع َتْدُعو َمَع الرَّكَْعـِة
  وَتْسُجُد َتْدُعو َمَع السَّْجَدِة
  وَتْسَهُر َتْدُعو اإللََه الكَرَِميـا
  إِلَهِي اْمَنحِ القَلَْب ُنوًرا َعِظيَما



 ١٦

  ذكرى ) ١٠( 
  

  ال َتْنَسى واجَِبَها) ِذكَْرى ( 
  َتْجَعلُُه َدْوًما صاِحَبَهـــا
  ال َتْنَسى أََبًدا حاَجَتَهـــا
  وُتذَاِكُر َدْوًما واجَِبَهـــا
  وُتَناجِي لَْيالً خاِلقََهــــا
  َتْدُعوُه َيزِيُد َمَواِهَبَهــــا
  إِنْ ذُِكَرْت ِسَريةُ صاِحَبـــٍة
  ذَكََرْت بِالَْخْيرِ َصَواِحَبَهـــا
  وأَُخوَها َعْمٌرو ُيْضِحكَُهـــا
  ِلُتالِعَبُه وُيالِعَبَهــــــا

  َجدََّتَهــا) ِذكَْرى ( لَْم َتْنَسى 
  َتْبقَى َجانَِبَهـــاذََهَبْت كَْي 

  َتطْلُُب ِمْنَها اْحِكي ِلي ِقَصًصـا
  َتْحِكي بِالليلِ َعَجاِئَبَهــــا



 ١٧

  رقية ) ١١( 
  

  َتْرقَى إِلَى الَْجنَّـِة) ُرقَيَّةُ ( 
  وَتْشكُُر َربِّي َعلَى النِّْعَمـِة
  وَتْرقَى وَتْرقَى َمَع السَّْجَدِة
  ُتَناِدي الكََواِكَب ِفي ِهمَِّة

  َوى الصُُّعوَد إِلَى الِقمَِّةَوَتْه
  وَتْبِسُم َعْن َرْوَضِة الَبْسَمِة
  وَتْزَرُع ِفيَنا َنَدى الرَّْحَمِة



 ١٨

  رنا ) ١٢( 
  

  َتْسَتِمُع القُْرآَنا) َرَنا ( و 
  وُتَرطُِّب بِالذِّكْرِ ِلَساَنـا
  َتْجَعلُُه للقلبِ جَِناَنــا
  َتْجَعلُُه َدْوًما ُعْنَواَنــا

  لََتَها َتَتفَاَنــىَتْسَهُر لَْي
  َتْحَيا ِفي الَْجنَِّة أَْزَماَنـا
  فالذِّكُْر َحَداِئُق َمْوالَنـا
  والذِّكُْر َمِليٌء أَفَْناَنــا
  َتْمُأل أَكَْواًنا أَكَْواَنــا
  َتَتَجلَّى ِفي القَلْبِ أََماَنا



 ١٩

  زهراء ) ١٣( 
  

  ُتْزِهُر كالزُُّهورِ) َزْهَراُء ( 
  ُمنِيـــرِوُتنُِري كالَبْدرِ الْ

  وَعبُِريَها َخْيُر الَعبِيـــرِ
  ِلِغَناِئَها َصْوُت الطُُّيـــورِ
  َتَهُب الَعطَاَيا ِللفَِقيــــرِ
  ُتْعِطيِه إِْشَراَق السُّـــُرورِ
  فََيِصُري ِفي فََرحٍ وُنـــورِ



 ٢٠

  سعاد ) ١٤( 
  

  ُتْسِعُد إِْخَوَتَها) ُسَعاٌد ( و 
  اوُتَنظُِّم َدْوًما غُْرفََتَهــ
  وَتَراَك فُتظْهُِر َبْسَمَتَهـا
  َتْرُسُم بالَبْسَمِة فَْرَحَتَهـا
  َتْمَرُح وُتَناجِي َوْرَدَتَهـا
  وُتَغنِّي الليلةَ غُْنَوَتَهــا
  آٍه َما أَْجَملَ رِقََّتَهـــا



 ٢١

  شروق ) ١٥( 
  

  ُتْشرُِق ِفي قَلْبِي) ُشُروٌق ( و 
  َتْبَعثُنِي ُنوًرا ِفـــي الدَّْربِ

  ـنِي أََمــالً للصَّْحبُِتطِْلقُ
  َتْروِيــــنِي باملاِء الَعذْبِ
  َتْجِلُس َدْوًما َبْيَن الكُْتــبِ
  َتْغُمُرَنا بِفُُيوضِ الُْحـــبِّ
  َتَتَجلَّى َشْمًسا للَغْيـــبِ



 ٢٢

  صفية ) ١٦( 
  

  َصاِفَيةُ القَلْبِ) َصِفيَّةُ ( و 
  َتَتَعبَّـــــُد ِهللا الرَّبِّ

  مِ الَغْيـبِِهَي َصفَْوةُ أَْحال
  َراِئقَةٌ كاملاِء الَعـــذْبِ
  َتْمِشي َمَعَنا فَْوَق الُعْشـبِ
  َتقِْطُف أَْزَهاًرا للصَّْحــبِ
  ُتْهِديَها َمَع أَْصفَى ُحــبِّ



 ٢٣

  ضحى ) ١٧( 
  

  أَْشَرقَْت ِفي َسَماِء الَْمطَْر) ُضًحى ( 
  أََهلَّْت َعلَْيَنا بِِسْحـرِ النََّهـــْر
  وأَْعلََمِت القَلَْب ِسرَّ السََّحـــْر
  وَحلَّْت َحَياِتي بِأَْحلَى الصُّـــَوْر
  َتَجلَّْت لََنا كالنََّدى ِللشََّجـــْر
  َتَراَءْت لََنا ُمْرَتقًى ِللزََّهــــْر
  وأُْمنَِيةً َعذَْبةً ِللثََّمــــــْر



 ٢٤

  طُُيوب ) ١٨( 
  

  طَيََّبِت القَلَْبا) طُُيوٌب ( و 
  َرْت ِفي اُألفْقِ الدَّْرَبـاوأََنا

  َعطََّرِت الُغْرفَةَ والثَّْوَبــا
  طَيََّبِت اِإلْخَوةَ والصَّْحَبـا
  َعطََّرِت الصَّفَْحةَ والكُْتَبـا
  َزيََّنِت النَّْجَمةَ والسُّْحَبــا
  وأََضاَءْت للقلبِ الَغْيَبــا



 ٢٥

  ظَْبَية ) ١٩( 
  

  بِْنٌت َرِشيقَـةْ) ظَْبَيةُ ( 
  ا ِفي َدِقيقَـــةَْتْسبِقَُن

  ُتِحبُّ َزْهَر الَْحِديقَــةْ
  َتُشمُّ ِمْنُه َرِحيقَـــْه
  َتكُونُ َدْوًما أَنِيقَــةْ
  َمَع الصَِّحابِ َرِقيقَـةْ
  ُتِحبُّ ُنوَر الَْحِقيقَـةْ
  ِللصَّْحبِ َخْيُر َصِديقَةْ



 ٢٦

  عائشة ) ٢٠( 
  

  اآلنَ َمَع النَّْهرِ) عائشةُ ( 
   الُعْمــرَِتْحَيا َمَعُه طُولَ

  َتْجرِي َمَعُه أَنَّى َيْجــرِي
  وُتَغنِّي َمَع كُلِّ الطَّْيـــرِ
  وُتَناِدي أَْصَداَف الَبْحــرِ
  وُتَناجِي أَطَْياَف الفَْجـــرِ
  َتْسأَلَُها أَْسَراَر الزَّْهــــرِ
  ُتْخبُِرَها الَْمْوَجةُ بِالسِّـــرِّ



 ٢٧

  غادة ) ٢١( 
  

   الكَْوكَبَِتْرُنو إِلَى) غَاَدةُ ( و 
  َتِميلُ َمَع الثََّمــــرِ الطَّيِّبِ
  َتُمرُّ َعلَى قَلْبَِنا اَألطَْيــــبِ
  َتَراُه َيِميلُ َمَع الَْمْوِكــــبِ

  قَرِّبِـــي: َتقُولُ الزُُّهوُر لََها 
  غًَدا َمْوِسُم النََّهرِ اَألْعـــذَبِ
  فََهيَّا اطَْربِي واطَْربِي واطَْربِــي



 ٢٨

  ةفاطم ) ٢٢( 
  

  اآلنَ َيفُوُح َشذَاَهـا) فاطمةُ ( 
  وُتَزيُِّن َبْسَمُتها َمْرآَهــــا
  َتْهُرُب ِممَّا ُيْغِضُب َمْوالَهــا
  ِفي َمْسجِِدَها َدْوًما َتلْقَاَهــا
  َما أَْحالَها الَيْوَم وأَْحالَهــا
  ُسْبَحانَ الَْخاِلقِ قَْد َسوَّاَهــا
  ـاِفي الدُّْنَيا واُألْخَرى َيْرَعاَه



 ٢٩

  قمر ) ٢٣( 
  

  ُنوٌر ِللَبَشـرِ) قََمٌر ( 
  فَْجٌر ِللسََّهرِ) قََمٌر ( 
  َوْعٌد بِالسَّفَرِ) قََمٌر ( 
  َدْرٌب ِللسََّمرِ) قََمٌر ( 

  وَمَواِقيٌت ِللزََّهــرِ
  وَجَداوِلُ َبْيَن الشََّجرِ
  وَسَنابِلُ َبْيَن الَْمطَـرِ



 ٣٠

  كوثر ) ٢٤( 
  

  لسُّكَّْربِْنٌت ِمثْلُ ا) كَْوثَُر ( 
  ُتثِْمُر فُالًّ ِمْسكًا َعْنَبـــْر
  وبُِرْؤَيِتَها كُلٌّ َيفَْخـــْر

  أَْنَهاٌر َتَتفَجَّــْر) كَْوثَُر ( 
  َخْيَراٌت َتَتَيسَّـْر) كَْوثَُر ( 

  الَوْرُد بَِبْسَمِتَها ُيْزِهـــْر
  واَألْرُض بِفَْرَحِتَها َتطُْهــْر
  ْروالنَّْهُر بَِنظَْرِتَها َيْسكَـــ



 ٣١

  ليلى ) ٢٥( 
  

  َتْسَتقْبِلُ لَْيلََتَها) لَْيلَى ( 
  فََتقُوُم ُتَصلِّي َركَْعَتَهـا
  والْهِمَّةُ َتْمُأل َوقْفََتَهــا
  والسَّْجَدةُ ُتْعِلي ِعزََّتَهـا
  والدَّْعَوةُ َتفَْتُح َجنََّتَهـا
  والِقْبلَةُ َتْحِكي ِقصََّتَهـا
  والِقصَّةُ َتْرُسُم َبْسَمَتَهـا



 ٣٢

  مرمي ) ٢٦( 
  

  ُسْبَحانَ الَْخاِلقِ َسوَّاَها) َمْرَيُم ( 
  أَْعطَاَها قَلًْبا َعذًْبا َوَحَماَهـــا
  أَْعطَاَها َوْجًها ِفي الُْحْسنِ َتَناَهى
  َوِلُنورِ القُْرآِن الَْحقُّ َهَداَهــا

  وَدَعاَها ِللطَّاَعِة ُمْنذُ ِصَباَهــا 
  وَعلَى اَألْخالقِ الُْحْسَنى َربَّاَها

  َما أَْحالَها) َمْرَيَم ( َما أَْجَملََها 



 ٣٣

  نور ) ٢٧( 
  

  ُنوٌر ِللقَلْــبِ) ُنوٌر ( 
  َنْهٌر ِمْن ُحـبِّ) ُنوٌر ( 
  فَْجٌر ِللصَّْحـبِ) ُنوٌر ( 
  َوْرٌد ِفي الدَّْربِ) ُنوٌر ( 
  َماٌء ِللُعْشــبِ) ُنوٌر ( 
  َرْمٌز ِللِخْصـبِ) ُنوٌر ( 
  بِأََملٌ ِللَغْيــ) ُنوٌر ( 



 ٣٤

  هاجر ) ٢٨( 
  

  َتْهُجُر َما ُيْؤِذيَها) َهاَجُر ( 
  ُتْدنِي الَوْرَدةَ وُتَناجِيَهـا
  َتْروِي ِللَْوْرِد أََمانِيَهــا
  َتْصَحُبُه َبْيَن لََياِليَهــا
  ُتْسِمُعُه كُلَّ أَغَانِيَهــا
  فَُيَغنِّي الَوْرُد َمَعانِيَهـا
  وُيَعطُِّرَها وُيَحلِّيَهــا



 ٣٥

  وعد ) ٢٩( 
  

  َصَدقَْت ِفي الَوْعِد) َوْعٌد ( 
  أَْوفَْت بِالَعْهــِد) َوْعٌد ( 
  أََملٌ ِللَمْجـــِد) َوْعٌد ( 
  َنْبٌع ِللُخلْــــِد) َوْعٌد ( 
  فَْيٌض ِمـــْن ُودِّ) َوْعٌد ( 
  َزْهٌر ِللــــَوْرِد) َوْعٌد ( 
  َنْهٌر ِمْن َشْهـــِد) َوْعٌد ( 



 ٣٦

  ُيْمَنى ) ٣٠( 
  

  ِهَي اَألْسَنى) ُيْمَنى ( 
  ِهَي اَألْحَنى) ُيْمَنى ( 

  واُهللا َعالََّهــــا
  بِالُْحْسنِ َحالََّهــا
  َيزِيُدَها ُيْمَنــــا
  َيزِيُدَها ُحْسَنـــا
  والَْخْيُر َوافَاَهـــا
  والُيْسُر َناَداَهـــا

  ) لُْبَنــى ( وأُْخُتَها 
  بُِحبَِّهــا َتْغَنــى
  والبِْشُر َحيَّاَهـــا

  ْهـُر َناَجاَهــاوالنَّ
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